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Facebook gizarte-sareetako enpresa erraldoiak 2012an Instagram ero-

si zuenean, modako gizarte-sareen gailur-gailurrean kokatu zuen.

2010eko urriaren 6an Apple App Store-n merkaturatu zenetik, berebi-

ziko hazkundea izan du: beste plataforma batzuetara jauzita (Android

eta Windows Phone) sendotu zen, eta eta 300 milioi erabiltzaile akti-

bo lortu ditu 2014aren bukaerarako (Systrom, 2014).100 milioi erabil-

tzaile aktibo lortu zituen 2013aren hasierarako

Baina, bere inpaktu soziala gorabehera, Instagram oso tresna interes-

garria da hizkuntzen ikasgelan erabiltzeko, irudia eta testua konbina-

tzen baititu eta gizarte-sare baten ahalmen guztia gehitzen baitu ikas-

gelara, bere komunikazio- eta interakzio-aukera guztiekin. Horixe da ar-

tikulu honen xedea: tresna hori hizkuntzen ikasgelara nola eraman de-

zakegun erakustea, espainiera atzerriko hizkuntza gisa (Español como

Lengua Extranjera = ELE) irakasteko bi esperientzia praktikotatik

abiatuta.
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Instagram argazkien (eta bideo laburren) gizarte-sare bat da; 2010ean sor-
tu zen smartphoneek eskaintzen duten bat-batekotasunaren ideian oinarri-
tuta. Gai bereko beste sare espezifiko batzuekin alderatuta, hala nola Flickr-
ekin2, hauxe da Instagramen berezitasuna: argi erakusten du edonor izan
daitekeela argazkilari, telefono kameradun bat edukiz gero. Horri gehitu
behar zaio argazkiak argitaratu aurretik haiek hobetzea ahalbidetzen duten
hainbat iragazki fotografiko dituela, oso erabilera errazekoak. Gainera,
smartphone eta tableten sailaren aldeko apustua baizik egiten ez duen le-
hen gizarte-sareetakoa da. Instagramera gailu horietatik soilik sar daiteke,
eta, nahiz eta geroago aplikazioaren bertsio bat sortu zuten weberako, gaur
egun oraindik aplikazio mugikorretik bakarrik igo daitezke argazkiak, Ins-
tagrametik kanpo dagoen webeko beste aplikazioren bat kenduta.

Baina, gai teknikoak alde batera utzita, gizarte-sare gisa, Instagramek bi-
tarteko horietan ohikoak diren mota guztietako interakzioak ahalbidetzen
ditu. Interakzio horiek erabiltzaileek ezartzen dituzte: argazkiak argitara-
tzen dituztenek edo, besterik gabe, besteenak jarraitu baizik egiten ez du-
tenek. Erabiltzaileen arteko harremanak, Twitterren eredua harturik (Gó-
mez, 2013), ez dira, nahitaez, bi noranzkotakoak; hau da, erabiltzaile ba-
tek jarraitu dezake beste bat, baina bigarren horrek ez dauka lehenengoa
zertan jarraiturik. Interakzio-jokoa horman gauzatzen da, hor azaltzen bai-
tira, kronologikoki, jarraituak diren erabiltzaileek argitaratzen dituzten ar-
gazkiak (edo bideoak). Beste erabiltzaile baten argazkiaren aurrean, bi in-
terakzio ezar daitezke, Facebooken estilora: “atsegin dut” aitorpena,
bihotz baten bitartez, eta/edo argazkiari buruzko iruzkina. Itxurazko desordena
horren barruan –Twitter estilo garbienean–, etiketak edo traolak erabiltzea
litzateke hainbat erabiltzaileren argazkiak biltzeko modu bakarra, hitz bati
# sinboloa aurretik erantsita.

Instagramen ezaugarri nagusiak aipatu ondoren, galdera hau bururatzen zai-
gu: zer eskaintzen du, beste gizarte-sare batzuen aldean, hain arrakastatsu
bilakatzeko? 

• Bat-batekotasuna. Hauxe dago Instagramen arrakastaren atzean:
telefono kameradun batekin une bat harrapatzea, aplikazioaren
iragazkiekin edizio azkar bat egitea eta berehala argitaratzea. Kon-
parazio bat bilatzearren, argazkiaren Twitterra da. Apli kazioaren
horma eraikitzen da jarraipena egiten zaien erabiltzaileen ar-
gazkiekin eta izenburua jartzeko edo deskribatzeko balio duten
testuekin –oso laburrak, eskuarki. Argazkien beste gizarte-sare
handia den Flickrekin alderatuta, Instagramek ez du funtziona-
tzen bere lana ordenan erakusten duen argazkilari baten biltegi
modura, zeinetan argazki guztiak txukun  jasotzen diren albumetan.
Instragramen unean uneko “kaosa” da nagusi; nolabait esanda,
aire amateurragoa arnasten da.

1. Zer da

Instagram?

2 http://www.flickr.com/
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• Sinpletasuna. Twitterrek bezalaxe, Instagramek sinpletasuna era-
bili du erabiltzaileak irabazteko. Argazkia egin, aplikazioaren ira-
gazkiekin editatu (edo ez), izenburua jarri, beste sare batzuetan
argitaratu edo ez erabaki (Facebook, Twitter, etab.), eta argita-
ratu. Minutu batean edo gutxiagoan, eskegita egon daiteke egin
berri duzun argazkia. Eta interakzioei dagokienez ere, erabate-
ko sinpletasuna: beste batzuei jarraipena egin, haien argazkiak
gustuko ditugula aitortu, eta iruzkinak egin.

• Horizontaltasun absolutua. Instagramen ez da, beste sare batzuetan
bezala (Facebook edo Google Plus), ez talderik, ez komunitate-
rik. Ez-eta zerrendarik ere, Twitterren bezala. Harreman guztiak
horizontalak dira, erabiltzaile guztiak maila berean daude.

• Erabiltzailearen intimitatea. Instagramen, Twitterren bezala,
erabiltzaile-izen baten atzean “ezkutatzen” da erabiltzailea, eta
izen horrek ez dauka zertan izan bere egiazko izenaren antzekoa.
Facebookekin kontrastea eginez, non norberaren izenarekin
erregistratu behar den, ezaugarri horrek nolabaiteko intimitatea
ematen du, bereziki gazte eta nerabeen artean; hain zuzen ere, bes-
te batzuen artean, horiexek bihurtu baitute aplikazio hau moda-
ko gizarte-sare. Ezaugarri horri beste bat erantsi behar zaio: pri-
batu gisa konfigura dezakezu zeure profila, eta horrela baimena
beharko da bertara sartzeko.

Baina, ELEren munduan arreta jarrita, esperientzia interesgarriena eta ira-
kasle zein ikasleen artean zabalkunderik handiena duena da Adelaida Mar-
tín eta Pilar Munday irakasleek sustatutakoa: #instagramELE. Nork bere
blogean (Martín, 2014; Munday, 2014) dioen bezala, ideia Fat Mum Slim3

@fatmumslim-ek bere webgunean4 proposatzen zituen eguneroko erron-
ketatik sortu zen. Bi irakasleak haren ingelesezko etiketetan inspiratu zi-
ren, eta moldatu egin zituzten ELE eskoletako hezkuntza-testuingurura ego-
kitzeko.

Zertan datza #instagramELE erronka? Ikaragarri erraza da dinamika. Hi-
lero, irakasle horiek Instagramen duten kontuaren (@desafioinstagrame-
le) eta beren blogen bitartez, irudi bat zabaltzen dute, eta bertan erakusten
dituzte hilaren egun guztiak, eta egun bakoitzari dagokion gaiaren etike-
ta. Etiketak, kasu askotan, aipatutako egunarekin zerikusia duten kultur edu-
kien ingurukoak izaten dira. (1. Irudia)

2. Esperientzia

didaktiko bat

aztertzen:

#instagramELE

3 @fatmumslim

4 http://fatmumslim.com.au/how-to-play/
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Erronkan parte hartzeko interesa dutenek nahikoa dute egunero eskegitzea
egun horretarako proposatutako gaiari erantzuten dion argazki bat. Argazkiari
eguneko etiketa eta #instagramELE arrunta erantsiko zaizkio. Gainera, ahol-
katzen da argazki bakoitzaren zergatia azaltzen duen testu bat gehitzea. Erron-
ka zabalik dago parte hartu nahi duen edonorentzat, baina, era berean, be-
rariaz pentsatuta dago ELEko irakasleentzat eta haien ikasle-taldeentzat.

#instagramELE proiektua oso interesgarria da hainbat arrazoirengatik. Le-
henik eta behin, azpimarratu behar da oso irekia dela. Ez da irakasle pare
batek beren ikasgeletarako prestatutako proiektu bat, baizik eta gizarte-
sare baten ahalmena baliatzen dute, batetik, ikasleek sarean beren arteko
eragin-trukeak izan ditzaten eta, bestetik, espainierako beste ikasle eta ira-
kasle batzuk ezagutzeko eta harremanak izateko aukera izan dezaten.

Bigarrenik, azpimarratu behar da lankidetza dela proiektuaren ardatz na-
gusia: bi irakasleren arteko hasierako lankidetza eta parte-hartzaile guztiei
gero egiten zaien elkarlanerako deia. Ildo horretan, hilero, proiektuaren di-
namikan parte hartzen dutenei eskatzen zaie hurrengo hilerako etiketak pro-
posa ditzaten. Gainera, sareko elkarlanerako beste tresna batzuk baliatuz,
Martín eta Munday biltzen ari dira ikasleek eta irakasleek #instagramele-
rekin izandako esperientziak.

1. Irudia:
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Garrantzitsua da esperientziaren eragin kuantitatiboa. Etiketaren erabilpena
proposatu zen lehen hilean, 1.800 argazki inguru sortu ziren parte hartu zu-
ten irakasle eta ikasle guztien artean. Zenbatekoak gora egiten jarraitu du,
eta hiletik hilera 1.500 eta 2.000 argazki arteko kopuruari eutsi zaio. Ba-
lorazio kualitatiboari dagokionez, oraindik goiz da ondorioak ateratzeko,
nahiz eta parte hartu duten irakasleek dioten, batetik, ikasleek harrera ona
egin diotela proiektuari eta, bestetik, positiboa dela hitz berriak ikasteko.

Azkenik, azpimarratzekoa da proiektuak moldatzeko duen erraztasuna. Za-
lantzarik gabe, oso era desberdinetan eraman daiteke ideia hau ikasgela-
ra. Sinplea da Martínek eta Mundayk (2014) proposatzen duten oinarriz-
ko ideia. Ikasleek egunero proposatzen zaien gaiari buruzko argazkiak es-
kegi behar dituzte, beharrezko etiketak eta azalpen labur bat itsatsita. Ikas-
gelako jarduera gisa, irakasle horiek berek 2.0 plataformekin izandako es-
perientzietarako –Twitter, adibidez– aplikatu dutenaren antzeko ebaluazioa
du. Ebaluazioko sistema gisa, Martinek (2014) proposatzen du Mejíasek
eta Martinek (2012) ELEko ikasgelan Twitter erabiltzeko proposatutako iriz-
pideak dituen ebaluazioko parrila edo izenpeko bat erabiltzea. Irizpideak,
zein bere balioarekin, honako hauek dira: parte-hartzea, interakzioa, gra-
matika eta hiztegia.

Ondoren azaltzen dugun hau, berriz, Instagramen beste erabilera bat da ELE
eskolarako. Behaketatik jaiotako ideia bat da; atzerritarrei espainiera ira-
kasten urteetan izandako esperientziak erakusten du gabezia handi bat na-
baritzen dela ikasleen kultura arteko gaitasunari dagokionez. Edozein ikas-
le atzerritar bere ikasketaren xede den hizkuntzaren herrialdera heltzen de-
nean, aurrez eratutako irudi bat ekartzen du, murgiltzera doan kultur sis-
temari buruz. Hizkuntza ikasten herrialde horretan ematen duen denboran,
baliteke dakarren estereotipo-sistema eboluzionatzea murgildu den kultu-
raren ulermen hobe baterantz, edo, kontrara, are gehiago indartzea dakar-
tzan estereotipoak. Azken urteotako esperientziak erakusten digu, askotan,
eta murgiltze-testuinguru batean hainbat hilabete igaro arren, bigarren kasu
hori gertatzen dela, neurri handi batean, ikaslearen ikasketa-prozesuan inork
ez dituelako haren jarrera etnozentrikoak zalantzan jarri, eta ez dutelako bul-
tzatu kultura arteko kontzientzia handiago bat izatera.

Ikasle atzerritar batek hizkuntza baten ikasketari aurre egin behar dione-
an murgiltze-testuinguru batean, aurrez aurre ez du hizkuntza bakarrik, bai-
zik eta hura teorian barnean hartzen duen kultura; urrutikoa, nolabait ere.
Murgiltze-testuinguru batean, hizkuntza bizirik dago, eta saihetsezina da
kultura arteko komunikazioa. Iglesiasek ondorengo hitzokin definitzen du
komunikazio mota hori:

Interpretazio, transakzio eta testuinguru-mailako prozesu sin-
bolikoa, non pertsonen arteko desberdintasun-maila bat

3. Instagram eta

kultura arteko

gogoeta:

proposamen

praktiko bat
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nahikoa den interpretazio eta igurikimen desberdinak sortzeko,
zeri buruz eta esanahi partekatuak eratzeko erabili beharko
liratekeen jokamolde adituak jotzen direnei buruz. (Iglesias,
1999, 13. or.)

Komunikazio-prozesu horietatik sor daitekeen ulermen faltak, kasu asko-
tan, estereotipo berriak eraikitzera edo lehengoak sendotzera darama, eta
estereotipo horiek dira, hain zuzen, komunikazio eraginkorra eta elkar uler-
tzea eragozten dutenak.

Kultura arteko komunikazioa lortzen ahalegintzen da Instagram erabiltzeko
hurrengo proposamena, Amani kolektiboak deskribatzen duen bezala:

Kultura arteko komunikazioak besteen kulturari eta geurea-
ri buruzko begirada aldatzea eskatzen du; gure ikuspegi et-
nozentrikoaren jakitun egiten gaitu eta kultura bakoitzak be-
rea ez denari buruz dituen estereotipo negatiboak ezabatzen
ditu; hala, gai izango gara enpatiazko harreman bat sortzeko,
eta ez dugu pentsatuko gure solaskideak besterik gabe uler-
tuko duenik esplizituki esaten ez duguna; azkenik, kon tuan
izan behar da kultura arteko komunikazio hori ez dela tes-
tuinguru batetik kanpo gertatzen. (Amani kolektiboa, 2004,
113. or.)

Labur esanda, helburua da ELEko ikasgelako ikasleak ohar daitezela, hiz-
kuntza bat ikasten ari diren denbora berean eta ezinbestean, beren kultura
arteko gaitasuna garatzen ari direla; gaitasun hori, Santibáñezen (2005, 122-
123. or.) arabera, hiru alderdiz osatuta dago: jarrerak eta balioak (gaitasun
afektiboa), ezagutzak (ezagutza-gaitasuna) eta abileziak edo trebetasunak
(portaera-gaitasuna). Hiru zutabe horietan egiten den lanari esker garatzen
da kultura arteko kontzientzia, hau da, “norberaren kontzientzia eta norbera
eta besteak erlazioan jartzen dituena, [...] kontzientzia kritikoa, gauza dena
bere burua eta bestea zalantzan jartzeko”.

Hainbat egilek deskribatu izan dituzte kultura arteko gaitasunaren garapen-
faseak. Santibáñezek (2005) eta Iglesiasek (2003) hainbat proposamenen
laburpena biltzen dute. Nabarmentzekoa da, duen garrantziagatik, Benne-
tten (1986, 1993) ekarpena ere, non bi fase handi bereizten diren: etapa et-
nozentrikoa, ukazioa, defentsa eta minimizazioa barnean dituena; eta eta-
pa etnoerlatibista, onarpena, egokitzapena eta integrazioa ezaugarri ditue-
na. Ondoren erakusten den Instagram aplikatzeko proposamen didaktikoa
Gómezek (2009) proposatutako faseen egokitzapen bat da. Lan honetan,
lau etapa bereizten dira:

i. Bestea irudikatzea (eta norbera): kultura arteko gaitasunari bu-
ruzko edozein garapen-prozesu abian jarri aurreko fasea da. Nor-
banakoak besteaz, desberdinaz, duen irudia, batez ere, estereo-
tipoetan eta aurreiritzietan oinarritzen da. Said-ek ondorengo hi-
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tzokin deskribatzen du joera hori, eta ondorioak aipatzen ditu:

Kulturalki onartutako ohitura da orokortze handiak egi-
tea; eta horien arabera, errealitatea hainbat kolektibotan
banatzen da: hizkuntzak, arrazak, motak, koloreak eta, pen-
tsamoldeak; kategoria bakoitza ez da izendapen neutral bat,
baizik eta ebaluazio bat lotuta daraman inter pretazioa. Ka-
tegoria horiek azpimarratzen ditu gurearen eta haienaren

arteko oposizio binomiko zurrunak, zeinetan lehenak beti
bigarrena inbaditzen duen (hartaraino non haiena esklu-
siboki gurearen funtzio bat egiten den). (Said, 2004, 304.
or)

Bestea ikusteko modu horrek, era berean, eragina du geurea uler-
 tzeko moduan ere. Gainera, estereotipoen sistema aktibatu ohi
da norbanakoak kultura arteko talkari aurre egiten dionean. Une
horretan, norbanakoak berea sendotzeko joera duenean, nahas -
menak sortu ohi dira bere nortasunaren (alderdi indibiduala) eta
nongotasunaren (beste norbanako batzuekin partekatutako al-
derdiak) artean; hala, nongotasun bat edo gehiago sendotzeak nor-
banakoaren identitatea isiltzea lortzen du (Maalouf, 2005).

ii. Nia pentsatzea: bigarren etapa honetan, norbanakoak bere nor-
 tasuna definitzeko helburuari eta zer-nolako kultur testu inguruan
eraiki den igartzeari ekiten dio. Puntu honetako arrisku bat Sai-
dek (2004) nabarmentzen du, gurearen eta haienaren arteko er-
katzetik abiatuta nortasuna era negatiboan definitzeko joeraz hitz
egiten duenean. Etapa honen helburu nagusia da norbanakoaren
etno zentrismo-maila murriztea, batez ere gaitasun afektiboa lan-
duz eta oinarrizko estrategia bat ga ratuz: enpatia, “the ability to
feel for others, to take their viewpoint” (Jensen, 1995, 46. or.).

iii. Bestea birpentsatzea: iritsi da berriro bestearengana hur bil tzeko
unea, baina oraingoan estereotipoei aurre eginez eta haiek gain-
ditzen ahaleginduz. Hauek dira estereotipoen funtsezko alderdiak:
oinarritzat duten ezagutza falta, izan ohi duten tonu negatiboa eta
haien izaera egoskorra (Gómez, 2009). Alegia, ezagutza-alder-
dietan ez ezik, haiek gainditzea zailtzen duten ele mentu afekti-
boetan ere oinarritzen dira. Horregatik, kultura arteko gaitasu-
na garatzeko hirugarren fase honi ekiteko, ezinbestekoa da es-
tereotipo negatiboen ordez ikuspegi positiboak erabiltzea, ikas-
leak haien existentziaz ohartaraztea eta, azkenik, bestearen kul-
turara hurbiltzen laguntzea, aurrez eraikitako ezagutza-egiture-
tatik aske den begirada batekin.
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iv. Gua eraikitzea: behin aurreko etapa horiek gainditu direnean,
kultura arteko komunikazioaren muturrak ahaztu, eta batzen gai-
tuen horretan arreta jartzeko unea da. Halaber, aurreko fa seetan
azpimarratu den erlatibismo kulturala gainditzeko momentua da,
ez diezagun juzgu kritikoak egiten eragotzi, hala gureari nola bes-
teenari buruz. Amaitzeko, azken fase honetan, batzen gai tuzten
nongotasunak aurkitzeaz gainera, elkarren arteko identitateak erai-
kitzeko garaia da; betiere, desberdin tasunarekiko errespetua oi-
narri dela.

Instagram erabiltzeko proposamen honen asmoa da aplikazio mugikorra ikas-
leen kultura arteko kontzientzia eta gaitasuna garatzeko erabiltzea hiz kuntza
testuinguru birtual batean eta ikasgelatik kanpo praktikatzen duten bitar-
tean, produkzioa oso irakaslearen kontrolpean baitago. Era horretan, na-
barmendu nahi da kultura arteko gaitasunaren garapena prozesu bat
gehiago dela hizkuntzaren ikasketaren barruan eta, hortaz, batera joan be-
har dutela.

Ikasleei proposatzen zaien dinamikaren xedea da ikasgelatik kanpo prak-
 tika dezatela ikasten ari diren hizkuntza, eta horixe transmititzen zaie (Gó-
mez, 2014). Lehenik, proposatzen zaie instala dezatela aplikazioa beren te-
lefonoetan –lehendik ez badaukate, ohikoa baita jarria izatea ikasle gazte-
en artean–. Bizpahiru astetan zehar, lehen zeregina proposatzen zaie: dei-
garri gertatzen zaizkien tokiko kulturako alderdiak islatzen dituzten argazkiak
argitaratu behar dituzte. Kultura arteko helburu xumeena planteatzen zaie:
beha ditzatela beren kulturaren eta ikasten ari diren hizkuntzari dagokio-
naren arteko aldeak eta azpimarra ditzatela besteenetik harrigarriak suer-
tatzen zaizkienak. Horrela aterako dira argitara jakinaren gainean edo ohar-
kabean darabiltzaten estereotipo asko. Jarduera behar bezala gauzatzeko,
astean bi argazki argitaratzeko eskatzen zaie, gutxienez, eta izenburu edo
testu labur bana eransteko, zergatik argitaratu dituzten azaltzeko. Argaz-
kiak ikasgelan iruzkintzen dira astean behin, haietan nabarmendu diren al-
derdi kulturalei buruz hitz egiteko, batetik, eta egin duten hizkuntzaren era-
bilera berrikusteko, bestetik.

Argazkietako gaia aldatzea da dinamikaren hurrengo urratsa. Hurrengo bi-
hiru astetarako, eskatzen zaie eskegitzeko atzerritar baten arreta erakar de-
zaketen beren kulturako alderdiak islatzen dituzten argazkiak. Kasu ho netan,
beren jatorrizko herrialdean ez daudenez, argazkiak ikasleenak izan daitezke
(lehenago ateratakoak) edota Interneten aurkitzen dituztenak. Jardueraren
etapa hau aurrekoa baino zailagoa da, beren kultura propioa begirada kri-
tikoz aztertzera behartzen baititu: zer du nire kulturak besteari deigarri ger-
tatzen zaiona.

Azkenik, jardueraren azken fasea gorago deskribatu dugun gua eraikitze-

aren etaparekin bat datorrena litzateke. Fase horretarako, ikasleei propo-
satzen zaie eskegitzeko batzen gaituzten alderdi kulturalen adibideak islatzen
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dituzten argazkiak, hau da, beren kulturak eta murgilduta daudenak par te-
katzen dituzten elementuei buruzkoak. Jardueraren lehen fasean egin zen
bezalaxe, bai bigarrenean eta bai azkeneko horretan, ikasgelan es kegitako
argazkien gainean hitz egingo da, guztien artean, kultura berriaren ulermen-
prozesuari buruzko gogoetak egiteko.

Aurreko proposamen hori ikasgelara eraman da, partzialki, 2014ko udaberriko seihi-
lekoan, A2 mailako ELEko ikasle-talde txiki batean –estatubatuarrak eta norve-
giarrak jatorriz–. Talde horrentzat #espnico talde-etiketa edo traola erabili zen. Di-
namikak harrera ona izan zuen, eta ikasleei ikastaroaren barruan proposatzen zi-
tzaizkien zereginen parte izan zenez, bere ebaluazio propioa izan zuen (kasu ho-
netan, kuantitatiboa soilik). Hala ere, azkenean ez zitzaien dinamikaren hiruga-
rren fasea proposatu (gua eraikitzea), ikasleak bigarren fasean geratu baitziren,
ez aurrera eta ez atzera, eta zeharo moteldu zitzaien hasieran erakutsitako olda-
rra.

Artikulu honi amaiera eman aurretik, ezinbestekoa da gogoeta egitea hemen des-
kribatutako dinamika praktikan jartzetik atera ahal izan diren ondorioetako batzuei
buruz, beste irakasle batzuentzat baliagarri izatearren eta zerotik abiatu ez daite-
zen, beren bigarren hizkuntzako edo atzerriko hizkuntzako eskoletan Instagram
erabiltzea erabakitzen badute.

Lehenik eta behin, nabarmendu behar da ikasleengan hauteman zen kul tura ar-
teko kontzientzia-maila nahiko apala izan zela. Bestela, ez da ulertzen proiektuak
bigarren fasera heltzean –beren kultura propioari buruzko argazkiak erakustea–
jasan zuen geraldia. Ikasle guztiek lehen etapari erraztasunez ekin zioten arren –
ez zuten arazorik izan ikasketa-xede zuten kulturako elementu desberdinak eta na-
barmengarriak aurkitzeko–, dezentez gehiago kosta zitzaien eskegitzea (argazki-
kopurua ikaragarri jaitsi zen) beren kulturako alderdi bitxiei buruzko argazkiak.

Bigarrenik, iruditzen zait beharrezkoa dela horrelako proiektu bat beste proiektu
zabalago baten barruan garatzea; adibidez, #instagramELE dinamikan parte har-
tzearen bidez. Zergatik? Ba, horrela, ikasketa-xede den hizkuntzaren erabileran
sakontzen delako, Instagramen erabilera sortzailea –eta, zentzu batean, ludikoa–
areagotzen baita #instagramELE erronka osatzean, eta aukera ematen zaie ikas-
leei ELEko beste ikasle eta irakasle batzuekin harremanetan jar daitezen, era ho-
rretan ikasketaren lankidetza-alderdi guztiak indartzen direla.

Amaitzeko, esan behar da ikasle bakoitzak egiten duen Instagramen era bilera han-
diagoa edo txikiagoa, neurri handi batean, lehendik egiten zu ten erabileraren ara-
berako dela. Fenomeno hori beti agertzen da gizarte-sareekin lotura duten jarduerak
ikasgelara eramaten direnean, eta, nahiz eta bistakoa dela dirudien, hezkuntza-
testuinguruan halakoak erabiltzeari buruzko kritika bat izan ohi da. Hala ere, di-
namika honen garapenean ikusi dena gatik, ez da faktore erabakigarria izan proiek-
tua ongi gara zedin. 

Itzultzailea: IVAPeko Itzultzaile Zerbitzu Ofiziala
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